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Στο 26% σκαρφάλωσε η ανεργία τον Σεπτέµβριο
Στο επίπεδο-ρεκόρ
ρεκόρ του 26% εκτινάχθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Σεπτέµβριο, µε τον αριθµό
των ανέργων να αυξάνεται κατά 38% µέσα σε ένα έτος και να διαµορφώνεται σε 1.295.203
άτοµα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωζώνη αυτό τον µήνα, καθώς η χώρα
µας ξεπέρασε και την Ισπανία (25,8%). Στους καταλόγους της ανεργίας βρίσκονται κυρίως νέοι
έως 24 ετών (ποσοστό 56,4%) και γυναίκες (ποσοστό
(ποσοστ 30,1%).
Στους επαγγελµατίες «κληρώνουν» τα βάρη του φορολογικού
Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φορολογικό συζητείται σήµερα, στη συνάντηση του υπουργού
Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και των εκπροσώπων των κοµµάτων. Επί τάπητος θα βρεθεί το
νέο σενάριο που
ου φέρεται να έχει εκπονήσει το οικονοµικό επιτελείο, προκειµένου να αποφύγει το
45% στα εισοδήµατα άνω των 26.000 ευρώ και να ενισχύσει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες. Βάσει των πληροφοριών, τα βάρη πέφτουν τώρα στους ελεύθερους επαγγελµατίες
καιι στις επιχειρήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν αυξηµένο τέλος επιτηδεύµατος. Σύµφωνα
µε τις πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει για το 2013 την αύξηση του τέλους
επιτηδεύµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες από τα 500 ευρώ στα 550 ευρώ ή ακό
ακόµα και
στα 650 ευρώ, ενώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις έχει πέσει στο τραπέζι πρόταση ακόµη και για
διπλασιασµό του τέλους στα 1.000 ευρώ. Στόχος των µέτρων αυτών είναι η αύξηση του βασικού
επιδόµατος για τρίτεκνους - πολύτεκνους από τα 130 ευρώ στα 155 ευρώ,
ευρώ, σύµφωνα µε το
τελευταίο σενάριο που βλέπει το φως της δηµοσιότητας.

1

Σε 6,82 δισ. ευρώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος το 2012
Σε 6,82 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2012 τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών
προσώπων, όταν πέρυσι ο συνολικός φόρος ήταν 11,1
,1 δισ. ευρώ. Η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών προχώρησε στην 13η και τελευταία
αποστολή παρτίδας εκκαθαριστικών σηµειωµάτων για το οικονοµικό έτος 2012. Από τα 40.809
εκκαθαριστικά, τα 26.843, δηλαδή το 65,78% του συνόλου,
συνόλου, ήταν χρεωστικά και αντιστοιχούσαν
σε φόρο 46,6 εκατ. ευρώ. Από την εκκαθάριση των 5.593.450 φετινών δηλώσεων φόρου
εισοδήµατος φυσικών προσώπων βεβαιώθηκε συνολικός φόρος 6,82 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα
έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος αντιστοιχούν σε 5,49
5,49 δισ. ευρώ, 1,32 δισ. ευρώ αφορούν σε
έσοδα από την εισφορά αλληλεγγύης και 263 εκατ. ευρώ σε έσοδα από το τέλος επιτηδεύµατος.
Σηµειώνεται πως 3.804.994 δηλώσεις, ήτοι το 68% του συνόλου, ήταν χρεωστικές.
∆ύο Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εµπορικά καταστήµατα
καταστήµατα την περίοδο των γιορτών
Τα εµπορικά καταστήµατα θα λειτουργήσουν φέτος δύο Κυριακές κατά την εορταστική περίοδο,
όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό
σταθµό Real FM.. Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των
των εµπορικών καταστηµάτων της
Θεσσαλονίκης ξεκινά στις 17 ∆εκεµβρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα είπε ο υφυπουργός,
προωθείται η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων εκτός από την Κυριακή πριν τα
Χριστούγεννα και την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου.
∆εκάδες συγκεντρώσεις
τρώσεις για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Με αφορµή τη συµπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του 15χρονου µαθητή
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δεκάδες διαδηλώσεις πραγµατοποιούνται σήµερα. Νωρίτερα,
ένταση επικράτησε στο συλλαλητήριο της
της Θεσσαλονίκης, όταν διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και
µολότοφ κατά αστυνοµικών έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Η αστυνοµία
προχώρησε σε 5 προσαγωγές.
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